ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА
ЛУТРИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА, НОВЕМБАР 2020. ГОДИНЕ
1.
Р.б.

2.
Опис и ознака
по ЈРЈН

3.
Врста поступка
и број
обавијести о
додјели
уговора са
Портала јавних
набава

4.
Подаци о
добављачу/
добављачима у
оквирном
споразуму
(Назив, ИД
број, мјесто)

5.
Основни елементи
уговора/оквирног споразума
(Вриједност, раздобље
трајања/рок извршења, рок
плаћања, гарантни период...)

1.

Набавка
извођења
грађевинских
радова на
поправци
дијела крова на
објекту Лутрије
РС у Бањој Луци
ЈРЈН45260000-7
45261000-4
Набавка ЛОТ 1једног
аутомобила
који ће се
додјелити у
инстант срећки
„СЕДМИЦА“
серија 003,
вриједности до
35.000,00 КМ
ЈРЈН-34110000-1
Набавка ЛОТ 2шест
аутомобила
који ће се
додјелити у
инстант срећки

Директни
споразум
662-8-3-70/20

„МИЛЕ Ж.
ГРАДЊА“ д.о.о.
Котор Варош
4403188950002

Вриједност-1.738,50 без ПДВ-а;
Рок:
-плаћање-7 дана након
завршетка радова и
достављања фактуре;
-завршетак радова: 5 дана од
почетка извођења

02.11.2020.

Отворени
поступак
662-1-1-64-514/20

„БРЧКО-ГАС“
д.о.о. Брчко
4600047650005

Вриједност-33.589,74 без ПДВ-а;
Рок:
-плачање-30 дана од
достављања фактуре;
-трајање: 3 године дана
( 01.01.2021.-31.12.2023. )

02.11.2020.

Отворени
поступак
662-1-1-64-514/20

„ВЕРАНО
МОТОРС“ д.о.о.
Бања Лука
4400831540004

Вриједност-142.835,94 без ПДВа;
Рок:
-плачање-31 дана од
достављања фактуре;
-трајање: 3 године дана

02.11.2020.

2.

3.

6.
Опис
измјене
основних
елемената
уговора и
датум
измјене

7.
Остатак
вриједности
уговора
након
учињене
измјене/ост
атак
вриједности
оквирног
споразума

8.
Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

9.
Датум
потпуне
реализације
уговора/окв
ирн ог
споразума и
укупна
утрошена
вриједност

10.
Напомена
(образложење)

4.

5.

„СЕДМИЦА“
серија 003,
појединачне
вриједности до
25.000,00 КМ
ЈРЈН-43110000-1
Услуга
рекламирања у
„Поштама
Српске“ а.д.
Бања Лука
ЈРЈН-79341000-6
Набавка
лиценци за
антивирус
програм
„Kaspersky“
ЈРЈН48761000-0

( 01.01.2021.-31.12.2023. )

Директни
споразум
662-8-2-71/20

„Поште Српске“
а.д. Бања Лука
4400959000002

Вриједност-3.600,00 без ПДВ-а;
Рок:
-плачање-до десетог у мјесецу
за предходнио мјесец;
-трајање: годину дана

11.11.2020.

Директни
споразум
662-8-2-80/20

„МИНТ ИЦТ“
Тања Ивановић
с.п. Бања Лука
4508776980003

Вриједност-5.853,20 без ПДВ-а;
Рок:
-плачање-7 дана од испоруке и
достављања фактуре;
-испорука: 5 дана од потписа
уговора

10.11.2020.

*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава
М.П.
Потпис одговорне особе
_________________________

